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Hjälp vid behov

Monteringsbeskrivning – Hjälp vid behov

Att montera madrasser i ett stall är kanske ingen kärnfysik. Men vi garanterar att det går både Att montera madrasser i ett stall är kanske ingen kärnfysik. Men vi garanterar att det går både Att montera madrasser i ett stall är kanske ingen kärnfysik. Men vi garanterar att det går både Att montera madrasser i ett stall är kanske ingen kärnfysik. Men vi garanterar att det går både 
fortare och enklare om arbetet utförs av någon som har gjort det många, många gånger förut.fortare och enklare om arbetet utförs av någon som har gjort det många, många gånger förut.fortare och enklare om arbetet utförs av någon som har gjort det många, många gånger förut.fortare och enklare om arbetet utförs av någon som har gjort det många, många gånger förut.

Därför erbjuder vi montering av din nya stallutrustning. Vi har dessutom alltid reservdelar på 
lager. Om något går sönder kan det ibland vara väldigt viktigt att få det snabbt reparerat eller 
utbytt. Därför har vi jourservice, som gör att vi med kort varsel kan rycka ut för att hjälpa dig. 
Du kan alltid kontakta oss, oavsett tid på dygnet.
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YG komfortmadrass

Monteringsbeskrivning – YG Comfortmadrass.

Tillskärning:Tillskärning:Tillskärning:Tillskärning: Överduken skärs till rätt längd vilket ska vara från första till sista liggbåset i en 
rad + 0,5 m. Ex.vis 10 st Liggbås a´1,25 m = 12,5m + 0,5m = 13 m

Montering:Montering:Montering:Montering: Överduken lägg 
upp och ner på skrapgången 
och dras in 250 mm på 
båspallen och med överlapp i 
varje liggbåsgavel på 250 mm

MadrassframkantMadrassframkantMadrassframkantMadrassframkantLiggbåsgavelLiggbåsgavelLiggbåsgavelLiggbåsgavel

MadrassbakkantMadrassbakkantMadrassbakkantMadrassbakkant

3



Monteringsbeskrivning – YG Comfortmadrass.

Sträck därefter dukens hela 
längd med spännband (bild 3)

Skruva sen fast skruvarna (B) 
med c/c 500mm i hela liggbås-
raden (Bild 4).

B
ild

 3
B
ild

 4

Hål borras för skruvar i madrassens framkant och 
i de båda gavlarna enligt följande (se även bild 2) 

Framkant:Framkant:Framkant:Framkant:
Borravstånd från bakkant av båspall = 
madrasslängd + 100mm (ex.vis 1700mm madrass 
borras hålet 1800 mm från bakkant båspall) 
Hålavstånd 250 mm. 

Gavlar: Gavlar: Gavlar: Gavlar: 
Hålavstånd 250 mm och 50 mm in från 
liggbåsgavel eller vägg.
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Monteringsbeskrivning – YG Comfortmadrass.

Bild 7

Kanalpåsar:Kanalpåsar:Kanalpåsar:Kanalpåsar:
Efter borrning läggs kanalpåsarna ut. Den bakre raden påsar placeras kant i kant med 
båspall/skrapgång (bild 7) samt 100 mm från vägg eller liggbåsgavel. De två påsraderna
placeras tätt ihop med toppändarna vända mot varandra (bild 5). Påsarna läggs i sidled omlott 
på varandra (bild 6).

Exempel på kanalpåsars längd:

Madrasslängd: 
1700 mm (900 mm + 800 mm)
1600 mm (800 mm + 800 mm)
1500 mm (800 mm + 700 mm)
1400 mm (700 mm + 700 mm)

Bild 5

Påsarna läggs med de ihopsydda ändarna mot 
varandra.

När man börjar, dubbelviks första påsen mot nästa
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Monteringsbeskrivning – YG Comfortmadrass.

Bild 8

Övre den bakre raden av påsar strös löst 
gummigranulat ut. Detta fördelas 
endast över den bakre raden påsar. 
Cirka en påse med tre kanaler för var 
nionde meter.

Strö inte löst gummigranulat mellan de 
två påsraderna då det kan bli ojämnt. 
Se bild 8.

Bild 9

Bild 10

Duken dras över kanalpåsarna. Den 
sätts fast i ena gaveln, sträck med 
spännband (bild 9) och sätts fast i den 
andra gaveln. 

Den överblivna mängden duk på 
sidorna viks in under före fastskruvning. 
Se bild 10.
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Monteringsbeskrivning – YG Comfortmadrass.

Bild 11

Bakkanten rättas till så det är cirka 40-
50 mm avstånd från madrassens 
bakkant till båspallens bakkant. Enklast 
görs det genom att sparka samman 
påsarna och strama fram duken med 
handkraft. Se bild 11.

Bild 12

Duken spänns mot framkant, viks 
dubbel och skruvas fast (bild 12).

Det färdiga resultatet!Det färdiga resultatet!Det färdiga resultatet!Det färdiga resultatet!
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